
تتيقول الله تبارك وتعععالى: ((  يييي تأ تر تو حح .  يتيي تف يل تولا هه  لليي حر لال يصيي تن تء  تجءآ تذلا  هإ
تك ببيي تر هد  يميي تح هب يح  بب تسيي تف اا .  توجيي يف تأ هه  لليي هن لال هدييي هفيي ى  تن  حلو حخ يد تييي تس  لنييا لال

تبا  هو تت تن  تكا حه  لن هإ حه  ير هف يغ تت يس )). الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لتولا
 )): النصععر إذلا جاء نصر لالله ولالفتييحشك فيه. يقول الله تعالى: ((

هو تسليط الله السنسان على عدوه بحيث يتمكععن منععه ويخععذله ويكبتععه،
وهو أعني النصر أعظم سرور يحصل للعبععد فععي أعمععاله، لن المنتصععر
اا، لكنه إذا كان بحق فهو خير، وقد ثبت اا وطرب يجد سنشوة عظيمة، وفرح

للم أسنه قال: (  نصرت بالرعب مسيييرةعن النبي صلى الله عليه وس
 ) أي أن عدوه مرعععوب منععه إذا كععان بينععه وبينععه مسععافة شععهر،شهر

والرعب أشد شيء يفتك بالعدو، لن الذي حصععل فععي قلبععه الرعععب ل
اا، بل سيطير طيران الريح فقوله: ((  إذلا جيياء نصييريمكن أن يثبت أبد

)) معطععوف علععىولالفتح  )) أي سنصر الله إياك علععى عععدوك، (( لالله
اا بشععأسنه، النصر، والفتح به سنصر ل شك، ولكنه عطفه على النصععر تنويهعع
وهو من باب عطف الخاص على العام، كقوله تعالى: (( تنزل الملكئكععة
والروح فيها )). أي في ليلة القدر فالملكئكة هم الملكئكة والروح جبريل

 " فععي قععوله والفتععح للعهععد الععذهني، أي: لاليوخصه بالذكر لشرفه،  و"
الفتح المعهود المعروف في أذهاسنكم، وهو فتععح مكععة، وكععان فتععح مكععة
من السنة الثامنة للهجرة في رمضان، وسببه أن النبي صلى الله عليععه
وسلم لما صالح قريش في غزوة الحديبية ع الصلح المشععهور ععع سنقضععوا
اا وقععال: ( العهد فغزاهم النبي عليه الصلة والسلم وخرج إليهم مختفيعع

 ) فلم يفجأهم إل وهععو محيععط بهععم عليععهلاللهم عمي أخبارنا عنهم
الصلة والسلم، ودخل مكة في العشرين من شهر رمضان، عام ثمععان
اا، حتى إسنه في النهاية اجتمع إليه كفار اا مؤيد لفر اا مظ من الهجرة، منصور

( يا معشر قريش، ميياقريش حول الكعبة فوقف على الباب يقول: 
ااترون أني فاعل بكم؟  ) وهو الذي كان قبل ثمان سنوات كان هارب

منهم وكاسنوا الن في قبضته وتحت تصرفه، قال: ما تظنون أسنععي فاعععل
اا، أخ كريم وابن أخ كريم، قال:  ( فييإني أقييول لكييمبكم؟ قالوا: خير

ل تثريب عليكم لاليييوم يغفيير لاللييه (( كما قال يوسف لخوته
 )) ) ثم من عليهم عليه الصلة والسلم بععالعفو، فعفععا عنهععم، هععذالكم

اا، فقال تعالى: ((  اا مبين ااالفتح سماه الله فتح اا مبين إنا فتحنا لك فتح
اا أن العاقبععة اا،  ولما حصل عرف النععاس جميععع اا واضح اا عظيم )): أي بين
للم، وأن دور قريععش وأتباعهععا قععد اسنقضععى لمحمد صلى اللععه عليععه وسعع



اافصار الناس ((   )) : أي جماعات بعديدخلون في دين لالله أفولاج
اا، ول يدخل فيه السنسان في بعض الحيان إل ما كاسنوا يدخلون فيه أفراد
اا، وصارت الوفععود تععرد علععى اا، صاروا يدخلون في دين الله أفواج مختفي
النبي عليه الصلة والسلم في المدينة من كل جاسنب حتى سمي العععام

اا،عام لالوفودالتاسع "   "، لن النععاس يععدخلون فععي ديععن اللععه أفواجعع
فسبح بحمد ربييكيقععول اللععه عععز وجععل إذا رأيععت هععذه العلمععة (( 

 )) كان المتوقع أن يكون الجواب فاشععكر اللععه علععى هععذهولاستغفره
النعمة واحمد الله عليها، سنصر وفتح ما جزاءه من العبععد؟ الشععكر، هععذا

فسبح بحمييدهو المتوقع، لكن صار المتوقع على خلف مععا سنتوقععع (( 
إنا نحن نزلنا عليييك )) وهذا سنظير قوله تعالى: (( ربك ولاستغفره

ال. فاصبر لحكم ربييك إنييا نحيين )). كععان المتوقععع (( لالقرآن تنزي
ال رآن تنيزي   )) أن يقععال: فاشععكر ربععك علععى هععذانزلنا علييك لالق

فاصبر لحكييمالتنزيل وقععم بحقععه، ومععا أشععبه ذلععك، ولكنععه قععال: (( 
اى بواسعطة إبل غ هعذا القعرآن وسنشعرهربك اا بأسنه سوف ينعال أذ  )) إيذاسن

 ))، فكان الجععواب يبععدوافسبح بحمد ربك ولاستغفرهبين المة. (( 
متنافرا مع الشرط، لكن عندما تتأمل ستعرف الحكمة، فالمعنى أسنه إذا
جاء سنصر الله والفتععح فقععد قععرب أجلععك فمععا بقععي عليععك إل السععتغفار

 )) أيفسبح بحمييد ربييكوالحمععد، إل التسععبيح والحمععد. ومعنععى: (( 
اا بالحمد، والتسبيح: تنزيه الله تعععالى عمععا ل يليععق اا مقروسن سبحه تسبيح
بجلله، والحمد: هو الثناء عليه بالكمال مع المحبة والتعظيم. اجمع بيععن

)): يعنععيفسبح بحمييد ربييك ولاسييتغفره التنزيععه وبيععن الحمععد. (( 
: التسععبيحلالمر لالولاسععأله المغفععرة، فععأمره اللععه تعععالى بععأمرين: 

: الستغفار، والستغفار هو طلععب المغفععرة،ولالثانيالمقرون بالحمد. 
والمغفرة ستر الله تعالى على عبده ذسنوبه مععع محوهععا والتجععاوز عنهععا،
نسنععوب، أي كععثير الععذسنب يحتععاج إلععى ذذ وهذا غاية ما يريد العبد، لن العبععد 
مغفرة إن لم يتغمده الله برحمته هلك، ولهذا قعال النعبي عليععه الصعلة

 ) قععالوا: ول أسنععت يععالن يدخل أحد منكم لالجنة بعملييهوالسلم: ( 
 )، اللهععمول أنا إل أن يتغمدني لالله برحمتييهرسول الله؟ قال: ( 

اا، لن عملععك هععذا لععو أردت أن تغمدسنا برحمتك، ما أحد يدخل بعمله أبد
تجعله في مقابلة سنعمة من النعم، سنعمة واحدة لحاطت به النعم، فكيف
اا تدخل به الجنة؟ ولهذا قال بعض العارفين في سنظم له: إذا يكون عوض
كان شكري سنعمة الله سنعمة *** علععي لععه فععي مثلهعععا يجععب الشكععععر ،



فكيف بلو غ الشكر إل بفضلعه *** وإن طالت اليام واتصععل العمععر ، ((
اا اا علععى عبععاده، فععإذاإنييه كييان تولابيي  )) أي: لععم يععزل عععز وجععل توابعع

استغفرته تاب عليك، هذا هو معنى السورة. لكن السععورة لهععا مغععزى،
مغزى عظيم ل يتفطن له إل الذكياء، ولهذا لما سمع عمر بن الخطععاب
نيدسني عبد الله بن عبععاس ع رضي الله عنه ع أن الناس اسنتقدوه في كوسنه 
ععع رضععي اللععه عنهمععا ععع مععع صععغر سععنه ول يععدسني أمثععاله مععن شععباب
المسلمين، وعمر ع رضي الله عنه ع من أعدل الخلفععاء الراشععدين، أراد
بب ابععن عبععاس فععي شععيء، فجمععع كبععار أن يععبين للنععاس أسنععه لععم يحععا
المهاجرين والسنصار في يوم من اليام ومعهم عبد الله بن عباس وقال

))؟إذلا جاء نصيير لاللييه ولالفتييح لهم: ما تقولون في هذه السورة (( 
ففسروها بحسب ما يظهر فقط، فقال: ما تقول يا ابن عباس قععال: يععا
للم، المعنى كععأن أمير المؤمنين هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وس

إذلا جيياء نصيير لاللييه ولالفتييح. ورأيييت لالنيياساللععه يقععول لععه: (( 
اا  ))فقد اسنتهت مهمتك، ولم يبق عليععكيدخلون في دين لالله أفولاج

ال، خلقعت إل الرحيل، وأسنت ما خلقت للدسنيا لتتنعم فيها وتبقى فيها طعوي
ولالله مالمهمة، فهو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم،  فقال: " 

لين بذلك فضل ابن عباس وتميععزه، وأنأعلم منها إل ما تعلم  ". فتب
عنده من الذكاء والمعرفة بمراد اللععه عععز وجععل، مععا افتقععده كععثير مععن
للم الناس. لما سنزلت هذه السورة جعل رسول الله صلى الله عليععه وسعع
الذي هو أشد الناس عبادة لله وأتقععاهم للععه جعععل يكععثر أن يقععول فععي

سبحانك لاللهم ربنييا وبحمييدك، لاللهييم لاغفييرركوعه وسجوده: ( 
 ). فنقول: سععبحاسنك اللهععم ربنععا وبحمععدك، اللهععم اغفععر لنععا ذسنوبنععا،لي

.وإسرافنا في أمرسنا، وثبت أقدامنا، واسنصرسنا على القوم الكافرين


